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ZAGROŻENIA WEWNĘTRZNE 

 

 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia znamion przestępczości u ucznia 

(wykroczenie, demoralizacja, popełnienie czynu karalnego) 

 

W przypadku zachowań o charakterze przestępczym popełnianym przez ucznia szkoła ma obowiązek powiadomić 

odpowiednie instytucje zajmujące się sprawami nieletnich – Policja, Sąd Wydział Rodzinny i Nieletnich na podstawie 

Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich. 

 

Procedura postępowania w przypadku ucznia będącego ofiarą czynu karalnego 

 

W przypadku zauważenia lub uzyskania informacji o wystąpieniu czynu karalnego, podejmuje się działania: 

1. Udziela się ofierze czynu karalnego pierwszej pomocy przedmedycznej lub wzywa lekarza. 

2. Powiadamia o sytuacji dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców ofiary czynu karalnego. 

4. Dyrektor szkoły niezwłocznie wzywa policję. 

5. Zapewnia się ofierze czynu karalnego pomoc i wsparcie psychologiczne. 
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Procedura postępowania w przypadku używania nikotyny, alkoholu, narkotyków oraz innych substancji 
psychoaktywnych przez uczniów na terenie szkoły. 

 
 

1. Każde użycie wymienionych środków jest nadużyciem i jest zabronione. 

2. W przypadku alkoholu, narkotyków dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia policję. 

3. Tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

 

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który nie ukończył 18 lat używa alkoholu czy środków w celu wprowadzenia 

się w stan odurzenia, bądź przejawia zachowania świadczące o jego demoralizacji każdy pracownik powinien podjąć 

działania: 

1. Przekazuje informację wychowawcy. 

2. Wychowawca informuje dyrektora szkoły, pedagoga/psychologa szkolnego. 

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza w ich 

obecności z uczniem rozmowę. Zobowiązuje ucznia do zaniechania takiego postępowania, rodziców do 

szczególnego nadzoru. Szkoła podejmuje działania wychowawcze (rozmowa z uczniem, rodzicami, spotkanie                  

z pedagogiem/psychologiem). 

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy ze szkołą lub nie reagują na wezwanie, podejmowane oddziaływania 

wychowawcze nie przynoszą efektu, szkoła powiadamia o zaistniałej sytuacji Policję lub Sąd Rodzinny. 
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W przypadku, gdy nauczyciel lub  inny pracownik szkoły podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków, powinien podjąć działania: 

1. Powiadamia o przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy (nie pozostawia go samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone 

jego życie i zdrowie). 

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie pomoc przedmedyczna zostaje udzielona na 

miejscu. 

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia, którzy odbierają ucznia ze szkoły. 

Jeżeli rodzice prawni odmawiają przybycia do szkoły bądź nie mają takiej możliwości lub nie ma możliwości 

zawiadomienia ich , o dalszym postępowaniu z uczniem decyduje lekarz w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

Jeżeli uczeń, który jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających przejawia zachowania agresywne 

względem innych osób, zagraża zdrowiu i życiu, szkoła zawiadamia Policję. 

5. Powtarzające się sytuacje, w których uczeń przed ukończeniem 18 lat znajduje się pod wpływem alkoholu, 

narkotyków (demoralizacja), szkoła ma obowiązek powiadomić policję. 

W przypadku, gdy nauczyciel, pracownik szkoły podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą 

narkotyk, powinien podjąć działania: 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu te substancję, pokazał 

zawartość plecaka oraz kieszeni. 

Nie przeszukuje ucznia !  

2. Nauczyciel zawiadamia dyrektora szkoły. 
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3. Powiadamia o zdarzeniu rodziców ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w szkole. 

4. W przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania substancji, pokazania zawartości plecaka, szkoła wzywa policję. 

5. W przypadku dobrowolnego wydania substancji, nauczyciel zabezpiecza ją i niezwłocznie przekazuje ją policji. 

Całe zdarzenie zostaje udokumentowane, zostaje sporządzona dokładna notatka. 

 

Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zaniedbania dziecka, stosowania wobec niego przemocy 

 

1. Nauczyciel, wychowawca, który podejrzewa zaniedbanie ucznia przez rodziców, dokonuje analizy sytuacji ucznia 

na podstawie jego obserwacji, danych o rodzinie, opinii innych nauczycieli, informacji pochodzących ze środowiska. 

2. Wychowawca powiadamia o sytuacji pedagoga szkolnego  i dyrektora szkoły. Sporządza notatkę na bazie 

zebranych informacji o uczniu i przekazuje pedagogowi. 

3. Wychowawca zaprasza rodziców dziecka na spotkanie z udziałem dyrektora szkoły, pedagoga/ psychologa. 

4. Na spotkaniu podjęta zostaje próba ustalenia przyczyn zaniedbania dziecka. 

5. W przypadku wyjaśnienia sytuacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej rodziny - ustala się zasady 

postępowania z dzieckiem oraz sposoby udzielenia pomocy rodzinie. 

6. W przypadku stwierdzenia podejrzenia stosowania wobec dziecka przemocy, występowania demoralizacji lub 

niewydolności wychowawczej - dyrektor kieruje sprawę do sądu rodzinnego. 

7. Osoba, która została poinformowana o stosowaniu przemocy wobec dziecka zobowiązana jest do podjęcia działań  

w ramach Procedury Niebieskiej Karty. 
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- Nauczyciel:  

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, jest ofiarą przemocy w rodzinie nauczyciel 

powinien sporządzić notatkę służbową i przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy /pedagogowi szkolnemu/ 

dyrektorowi szkoły. 

-Wychowawca:  

Przeprowadza rozmowę z uczniem: buduje relację opartą na zaufaniu, wyjaśnia że bicie dzieci to łamanie prawa  

i poważna sprawa, która wymaga pomocy innych, zaufanych osób, np. lekarza lub pedagoga/psychologa szkolnego. 

Informuje również o konieczności kontaktu z rodzicami, gwarantując dziecku bezpieczeństwo. Wychowawca ucznia nie 

komunikującego się werbalnie zgłasza sprawę do rozpatrzenia przez zespół wychowawczy. 

1. Nawiązuje pilnie kontakt z rodzicami (jednym z rodziców), informuje o stanie dziecka np. konieczności przebadania 

dziecka przez lekarza oraz o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy wobec dziecka.  

2. Sporządza notatkę opisującą: wygląd dziecka, dolegliwości stan zdrowia, uzyskane informacje oraz podjęte przez 

siebie działania.  

3. W dalszej pracy wychowawczej wspiera dziecko, zabiega o prawidłową integrację dziecka z zespołem klasowym, 

tworzy atmosferę bezpieczeństwa i pełnej akceptacji. 

4. Systematycznie współpracuje z rodzicami, pedagogiem szkolnym i nauczycielami uczącymi dziecko. 

W przypadku stwierdzenia, że problem krzywdzenia nie wymaga sięgnięcia po środki represji karnej wobec rodziny  

i izolowania od niej dziecka i że możliwa jest współpraca z rodzicami: 

1. Pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców ucznia na zebranie zespołu wychowawczego. 
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2. W ramach pracy zespołu wychowawczego zawiera z rodzicami kontrakt o współpracy na rzecz poprawy sytuacji 

dziecka i rodziny. 

3. Podejmuje działania wynikające z potrzeb dziecka i rodziny w kierunku: 

- wzmocnienia dziecka, udzielenia wsparcia w sytuacji kryzysowej i traumatycznej poprzez zapewnienie mu 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej na terenie szkoły, 

- wspierania rodziny poprzez kierowanie do instytucji oferujących np. poradnictwo, konsultacje psychologiczne, 

terapię uzależnień, terapię dla sprawców przemocy, grupy wsparcia, warsztaty umiejętności wychowawczych, 

    - pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych poprzez zastosowanie procedur mediacyjnych bądź kierowanie do 

mediatorów, 

      - zabezpieczenia socjalnego poprzez kierowanie do instytucji oferujących: poradnictwo i warsztaty w zakresie metod 

poszukiwania prac, zorganizowani pomocy finansowej, rzeczowej, ciepłego posiłku w szkole itp. 

4. Upoważniony przez dyrektora szkoły wypełnia „Niebieską Kartę Część A” wszczynając tym samym procedurę 

„Niebieskiej Karty”. 

Pedagog (oddelegowany przez dyrektora szkoły) bierze czynny udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego, 

który stworzy zintegrowana strategię pomocy, monitoruje sytuację dziecka i rodziny. 

5. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub odmawiają podjęcia działań proponowanych przez szkołę pedagog 

szkolny upoważniony przez dyrektora szkoły składa niezwłocznie zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do 

Policji, Prokuratury lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 

W przypadku zdiagnozowania bezpośredniego zagrożenia zdrowa lub życia dziecka: 
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1. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pedagog szkolny powiadamia policję, sąd rodzinny, prokuraturę          

o popełnieniu przestępstwa. Równolegle powiadamia pracownika socjalnego w rejonie. 

2. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

 

Procedura postępowania w sytuacji, w której uczeń stosuje przemoc wobec innych uczniów 

 

1. Osoba, która zauważyła stosowanie przemocy, izoluje sprawcę od innych uczniów (oddaje pod opiekę innego 

nauczyciela). 

2. Nauczyciel ustala, na postawie obserwacji, informacji od świadków zajścia przebieg zdarzenia - osoby 

poszkodowane. 

3. Nauczyciel powiadamia o zajściu dyrektora szkoły, wychowawcę klasy, pedagoga/ psychologa szkolnego, 

pielęgniarkę szkolną. 

4. Pielęgniarka udziela pomocy przedmedycznej, w razie potrzeby wzywa pogotowie ratunkowe, zawiadamia o stanie 

zdrowia rodziców,  sporządza notatkę z oględzin poszkodowanego. 

5. Wychowawca, nauczyciel, pedagog we współpracy z psychologiem szkolnym udzielają wsparcia. 

6. Niezwłocznie o zdarzeniu wychowawca lub pedagog, dyrektor szkoły zawiadamia rodziców ucznia 

poszkodowanego oraz sprawcy, jeżeli doszło do pobicia lub rozboju powiadamia policję. 

7. Wychowawca, pedagog, dyrektor szkoły wzywa rodziców ucznia sprawcy do szkoły- zobowiązanie ucznia do 

zaprzestania takiego zachowania. 

8. Dyrektor szkoły stosuje wobec ucznia karę regulaminową. 
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9. Wychowawca, pedagog/psycholog szkolny stosują oddziaływania wychowawcze, monitorują zachowanie ucznia 

wobec poszkodowanego oraz innych uczniów. 

10. Dyrektor szkoły w przypadku braku poprawy, dalszych przejawów stosowania przemocy przez ucznia wobec 

innych, zawiadamia sąd rodzinny.  

 

Procedura postępowania w przypadku zachowania ucznia stwarzającego zagrożenie dla innych osób 

 

1. Jeżeli uczeń stwarza zagrożenie podczas przerwy, nauczyciel dyżurujący odprowadza go do wychowawcy, 

pedagoga /psychologa, innego nauczyciela. 

2. Jeżeli zachodzi potrzeba, uczniowi udziela się pomocy przedmedycznej, w razie konieczności wzywa się pogotowie 

ratunkowe i rodziców ucznia 

3. Wychowawca lub nauczyciel podejmujący interwencję, pedagog/psycholog ustala przebieg zdarzenia, uświadamia 

zagrożenia wynikające z zachowań zagrażających bezpieczeństwu. 

4. Osoba interweniująca powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i rodziców ucznia.   

5. W sytuacji (rozboju, uszkodzenia ciała) rodzice są wzywani do szkoły i omówione zostaje zdarzenie, 

zaproponowanie wsparcia ucznia  w problemach . 

6. Ze zdarzenia zostaje sporządzona notatka.  

7. We współpracy z rodzicami podjęte zostają wspólne działania skierowane na zapobieganie zachowaniom 

niepożądanym (agresji), zostaje zawarta umowa (podpisanie kontraktu). 
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8. Jeśli nieprawidłowe zachowanie ucznia nadal się utrzymuje (np. nieprawidłowe relacje z rówieśnikami) 

wychowawca przy współpracy z pedagogiem, w porozumieniu z rodzicami sugeruje wykonanie specjalistycznych 

badań. 

Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły 

W przypadku zauważenia u ucznia niebezpiecznego narzędzia lub uzyskania informacji o możliwości posiadania przez 

ucznia niedozwolonego narzędzia (nóż, gaz, broń, pałka, materiał wybuchowy i inne przedmioty zagrażające zdrowiu 

oraz życiu) każdy pracownik szkoły: 

1. Nakłania ucznia do oddania niebezpiecznego narzędzia. 

1a. W przypadku, gdy uczeń oddaje niebezpieczne narzędzie: 

1) Powiadamia o sytuacji wychowawcę ucznia. 

2) Wychowawca klasy powiadamia dyrektora szkoły, następnie pedagoga lub psychologa szkolnego. 

3) Wychowawca przekazuje dyrektorowi niebezpieczne narzędzie do depozytu. 

4) Wychowawca wzywa do szkoły rodziców w celu przeprowadzenia rozmowy i zwrócenia zdeponowanego 

narzędzia. 

5) Pracownik interweniujący lub wychowawca sporządza notatkę ze zdarzenia. 

1b. W przypadku, gdy uczeń odmawia oddania niebezpiecznego narzędzia: 

1) Odizolowuje ucznia od pozostałych uczniów (w razie konieczności przy pomocy innych pracowników szkoły). 
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2) Powiadamia o sytuacji wychowawcę ucznia. 

3) Wychowawca klasy powiadamia dyrektora szkoły, który decyduje o konieczności zawiadomienia Policji. 

4) Dalsze postępowanie z uczniem prowadzi Policja. 

5) Wychowawca wzywa rodziców do szkoły w celu przeprowadzenia rozmowy. 

6) Pracownik interweniujący lub wychowawca sporządza notatkę ze zdarzenia. 

 

Procedura postępowania w sytuacji, w której uczeń przejawia postawę braku tolerancji 

 

1. Dyrektor szkoły, wychowawca klasy, pedagog/psycholog szkolny podejmuje rozmowę z uczniem - wskazuje 

skutki jego postępowania, odwołuje się do norm postępowania w szkole, podkreśla brak akceptacji takiego 

zachowania - braku szacunku do innych osób, ostrzega go przed konsekwencjami. 

2. Wychowawca klasy, pedagog/psycholog szkolny przeprowadza w klasie zajęcia na temat nietolerancji, braku 

okazywania szacunku. 

3. W sytuacji powtarzania się takich zachowań w klasie, klasach wychowawcy analizują sytuację – oceniają jakiej 

grupy uczniów dotyczą akty nietolerancji, podejmują w zespole ocenę skuteczności działań wychowawczych  

i opracowują strategię działania mającą na celu przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, braku 

szacunku dla innych. 

Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń samowolnie opuści teren szkoły 

(ucieczka z lekcji, z budynku szkolnego) 
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1. Nauczyciel prowadzący lekcję, z której uciekł uczeń informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły i rodziców 

2. Dyrektor powiadamia policję 

3. Sporządzona zostaje notatka służbowa (opis zdarzenia, podpisy rodziców, ucznia, wspólne ustalenia - 

zobowiązanie do przestrzegania regulaminu szkolnego). 

 

Procedura postępowania w sytuacji zaobserwowania u ucznia sygnałów (myśli, odczucia, zachowania, 

głośne sygnalizowanie zamiarów) wskazujących na chęć podjęcia próby samobójczej 

 

1. Nauczyciel/ pracownik szkoły powiadamia o swoich spostrzeżeniach wychowawcę klasy 

2. Wychowawca informuje ( ustnie bądź pisemnie) dyrektora szkoły  i psychologa szkolnego, pedagoga szkolnego 

3. Wychowawca, psycholog, pedagog szkolny powiadamiają rodziców o  przejawianych zachowaniach dziecka              

i o możliwości uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz medycznej (kontakt z instytucjami). 

Rozmowa zostaje udokumentowana w Formularzu rozmowy z rodzicami. 

4. Opieka psychologiczno - pedagogiczna na terenie szkoły ( rozmowa z uczniem, obserwacja jego zachowań). 

 

Procedura postępowania w sytuacji dokonania przez ucznia samobójstwa bądź w innej sytuacji, 

w której na terenie szkoły ginie uczeń 

 

1. Natychmiastowe powiadomienie dyrektora szkoły o zaistniałym zdarzeniu 

2. Dyrektor szkoły informuje rodziców ucznia, wzywa pogotowie ratunkowe, policję 
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3. Dyrektor szkoły zawiadamia organ prowadzący szkołę, kuratorium, prokuraturę. Zostaje sporządzona notatka 

służbowa.  

4. Uczniowie zostają objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną na terenie szkoły. 

 

Procedura postępowania w sytuacji ujawnienia cyberprzemocy stosowanej przez ucznia 

 

1. Natychmiastowe poinformowanie dyrektora szkoły, pedagoga, psychologa szkolnego o zaistniałym zdarzeniu. 

2. Dyrektor szkoły, pedagog, psycholog powiadamia rodziców ucznia/-ów zaangażowanych w sprawę. 

3. W sytuacji zajścia zdarzenia w szkole, szkoła podejmuje próbę ustalenia okoliczności zdarzenia, powiadamia 

rodziców o możliwości zgłoszenia faktu na policję ( w celu identyfikacji sprawcy i podjęcia wobec niego działań). 

4. W miarę możliwości szkoła udziela wsparcia psychologicznego osobie poszkodowanej.  

5. Zdarzenie zostaje odnotowane na Karcie Zdarzeń. 

 

Procedura postępowania w sytuacji, w której uczeń wagaruje 

 

1. Wychowawca w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia telefonicznie powiadamia rodziców, ustala 

przyczynę nieobecności, odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. 

2. Wychowawca usprawiedliwia nieobecność ucznia w szkole zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami 

usprawiedliwiania, jeżeli rodzic nie wiedział o nieobecności dziecka w szkole - wychowawca pozostawia 

nieobecność odnotowaną w dzienniku lekcyjnym  nieusprawiedliwioną. 
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3. Wychowawca w przypadku powtarzającej się nieobecności ucznia powiadamia pedagoga szkolnego. 

4. W przypadku stwierdzenia wagarów ucznia, wychowawca, pedagog przeprowadza z uczniem rozmowę 

ostrzegawczą. 

5. W przypadku braku możliwości ustalenia przyczyn dłuższej nieobecności ucznia w szkole (tydzień, dwa 

tygodnie), pedagog szkolny, dyrektor szkoły nawiązuje kontakt z rodzicami, wzywa rodziców do szkoły  lub 

wysyła pismo, w którym informuje o nieobecności  ucznia w szkole - nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez 

dziecko i wyznacza termin stawienia się ucznia w szkole. 

6. Dyrektor szkoły w obecności pedagoga, wychowawcy omawia  konsekwencje dla wagarującego ucznia i jego 

rodziców w sytuacji dalszych wagarów.  

7. W przypadku powtarzających się wagarów oraz braku efektów współpracy z rodzicami, dyrektor szkoły 

zawiadamia sąd rodzinny, policję. 

 

Procedura postępowania w sprawach spornych i konfliktach  uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, 

nauczyciel – rodzic 

 

1. W szkole wychowawca klasy rozstrzyga sprawy sporne i konflikty pomiędzy uczniami, pedagog/psycholog 

szkolny może wspierać go działaniach.  

W trudnych sprawach o problemie powiadamiany jest dyrektor szkoły. 

W sytuacjach długotrwałego konfliktu  organizowane jest spotkanie, na które zapraszani są rodzice – 

rozwiązanie konfliktu, mediacja. 
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2. W przypadku sytuacji konfliktowej pomiędzy uczniem i nauczycielem, konflikt rozstrzyga dyrektor szkoły 

wspólnie z pedagogiem lub psychologiem i wychowawcą ucznia. 

3. Konflikt między nauczycielem a rodzicami rozstrzyga dyrektor, w razie konieczności Rada Pedagogiczna.  

4. Spory rozstrzygane są na polubownym  posiedzeniu z udziałem stron, którego spotkanie dotyczy. Termin 

spotkania ustalany jest wspólnie przez zainteresowane strony. Z posiedzenia sporządzony jest protokół.  

 

Procedura postępowania wobec osób obcych przebywających na terenie szkoły 

 

1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły jest osobą obcą. 

2. Każda osoba wchodząca na teren szkoły powinna wpisać się w zeszycie wejść w obecności pracownika szkoły 

(obsługi) - podać imię i nazwisko, cel wizyty, godzinę wejścia oraz godzinę wyjścia ze szkoły i potwierdzić 

czytelnym podpisem. 

3. Każdy pracownik ma prawo do uzyskania informacji o celu pobytu. 

4. W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie, jest pod wpływem 

alkoholu, stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyproszenia jej z terenu 

szkoły. Przy odmowie wyjścia wzywana jest pomoc - policja.  

5. O sytuacji powiadamiany jest dyrektor szkoły. 

 

Procedura postępowania w sytuacji, w której uczeń niezgodnie z przyjętymi zasadami w szkole korzysta   

z telefonu komórkowego 
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1. Uczeń posiadający telefon komórkowy ma obowiązek wyłączenia – wyciszenia, schowania go do plecaka i nie 

używania go w trakcie zajęć. 

2. Urządzenia rejestrującego obraz, dźwięk (telefonu komórkowego) uczeń może używać na terenie szkoły 

wyłącznie za zgodą nauczyciela. 

3. Jeżeli, uczeń nagrywa, robi zdjęcia nauczyciela, innych uczniów bez ich zgody narusza ich dobra osobiste 

(Kodeks Cywilny art. 23), osoba może w związku z naruszeniem dóbr osobistych domagać się odszkodowania 

(Kodeks Cywilny 24§2). 

4. W przypadku złamania zakazu używania telefonu komórkowego na lekcji – nagrywanie, nauczyciel nakazuje 

uczniowi skasowanie obrazu, dźwięku, wyłączenie telefonu.  

5. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w zeszycie wychowawczym klasy, e - dzienniku, informuje o zaistniałej sytuacji 

wychowawcę klasy, uczeń ponosi konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły. 

6. Wychowawca informuje rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji. 

 
Procedura postępowania w przypadku dokonania kradzieży przez ucznia 

 
 

1. W przypadku, kiedy zaginie rzecz należąca do ucznia powinien zgłosić ten fakt wychowawcy, który podejmie 

czynności wyjaśniające. 

2. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że doszło do kradzieży wychowawca zgłasza sprawę do dyrektora 

szkoły, pedagoga szkolnego, którzy zapoznają się z okolicznościami sprawy. 
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3. W przypadku ustalenia sprawcy zobowiązuje się ucznia, rodziców do zwrócenia przywłaszczonej rzeczy lub 

finansowej rekompensaty na rzecz pokrzywdzonego. 

4. Sprawca ponosi konsekwencje, karę zgodnie z zapisem w statucie szkoły. 

5. W sytuacji, w której nie ma ustalonego sprawcy, dyrektor dąży do polubownego załatwienia sprawy (ustalenia            

z rodzicami ucznia pokrzywdzonego). 

6. W razie rażącej kradzieży lub powtarzania się kradzieży, rodzice ucznia, dyrektor szkoły zawiadamia policję. 

 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub uszkodzone rzeczy ucznia. Uczeń nie powinien przynosić 

wartościowych przedmiotów. Nauczyciel nie przeszukuje ucznia, jego plecaka (czynności przewidziane dla 

policji). 

 

 

Procedura postępowania w przypadku niszczenia i dewastacji mienia szkolnego przez ucznia 

 

 

1. W sytuacji zauważenia faktu niszczenia mienia szkolnego, należy zgłosić ten fakt wychowawcy klasy, 

zawiadomić dyrektora szkoły, pedagoga. 

2. Wychowawca, dyrektor szkoły zawiadamia rodziców ucznia. 

3. Do szkoły zostają  wezwani rodzice ucznia w celu naprawienia szkody.  

4. Zostaje sporządzona notatka ze zdarzenia, uczeń ponosi konsekwencje. 
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5. W przypadku, gdy szkoda jest znacząca lub powtarzają się czyny dewastacji, dyrektor szkoły powiadamia 

oprócz rodziców ucznia  również Policję, sąd rodzinny. 

 

ZAGROŻENIA ZEWNĘTRZNE 

Procedura wszczęcia alarmu i ewakuacji szkoły w sytuacji zagrożenia pożarem, wybuchem bomby 

 

Ewakuacja szkoły następuje w przypadku stwierdzenia: zagrożenia pożarowego, zauważenia  

podejrzanego pakunku, otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego. 

W przypadku zauważenia lub pozyskania informacji o zagrożeniu pracownicy szkoły podejmują działania: 

1. Poinformowanie o zagrożeniu dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor szkoły zarządza alarm i ewakuację oraz zawiadamia odpowiednie służby.  

3. Uczniowie i pracownicy szkoły ewakuują się zgodnie z planem ewakuacji. 

4. Dyrektor szkoły nadzoruje ewakuację, zbiera informacje o stanie uczniów i pracowników na miejscu zbiórki. 

5. Dyrektor szkoły deleguje osoby do informowania rodziców o miejscu odbioru dzieci. 

 

Procedura postępowania w przypadku zauważenia podejrzanego pakunku 

 W przypadku zauważenia podejrzanego pakunku na terenie szkoły każdy pracownik szkoły: 

1. Odizolowuje miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku. 

2. Nie dotyka, nie przesuwa, nie otwiera podejrzanego pakunku. 
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3. W sytuacji, gdy z pakunku wydobywają się opary, przykrywa pakunek. 

4. Powiadamia dyrektora szkoły. 

5. Dyrektor szkoły powiadamia odpowiednie służby i zarządza ewakuację. 

 

Procedura postępowania w przypadku wtargnięcia do szkoły napastnika z bronią lub innym 

niebezpiecznym narzędziem 

 1. W przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły, pracownicy szkoły podejmują działania: 

 1) Pracownik, który zauważył napastnika powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora/innego pracownika/policję 

 (telefon, sms). 

 2) Dyrektor ogłasza alarm terrorystyczny i powiadamia właściwe służby (telefon, sms). 

 3) Pracownicy szkoły razem z uczniami zamykają się w pomieszczeniach szkoły na klucz, barykadują drzwi. 

 4) Opiekunowie wyciszają i uspokajają uczniów oraz jeśli jest taka możliwość zasłaniają okna. 

 5) Opiekunowie nakazują uczniom: wyłączenia telefonów komórkowych, powstrzymanie się od rozmów,  

 siadanie lub leżenie poniżej linii okien i nie w świetle drzwi, nie przemieszczanie się w pomieszczeniu. 

 6) Opiekunowie w żadnym przypadku nie otwierają drzwi. 

2. W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikiem należy: 

1) Bezwzględnie wykonywać polecenia napastnika. 

2) Poinformować napastnika, jeśli się nie jest w stanie wykonać jego polecenia lub jeśli się cierpi na jakieś  

schorzenie. 

3) Uspokajać uczniów i zwracać się do nich po imieniu. 
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4) Unikać kontaktu wzrokowego i dyskutowania z napastnikiem. 

5) Siedzieć przodem do napastnika, nie zachowywać się prowokacyjnie, nie zwracać na siebie uwagi. 

6) Nie próbować okłamywać i oszukiwać napastnika. 

7) Zawsze pytać napastnika o pozwolenie na jakieś działanie. 

8) Zawsze korzystać z dobrej woli napastnika. 

 

OGÓLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCZNIA Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ 

 

W sytuacji, gdy w szkole jest uczeo przewlekle chory, wychowawca: 

1. Pozyskuje od rodziców informacje na temat jego choroby oraz wynikających  z niej ograniczeo w funkcjonowaniu 

ucznia. Wspólnie określają formy współpracy (dotyczy np. natychmiastowego kontaktu w sytuacji pogorszenia stanu 

zdrowia dziecka przebywającego, przypomnienia o przyjęciu leków, wykonaniu pomiaru poziomu cukru).  

 

2. W razie potrzeby może zorganizowad spotkanie lub szkolenie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników szkoły 

w zakresie postępowania  z chorym dzieckiem na co dzieo. Współpraca z pielęgniarką szkolną. 

 

3. Wspólnie z nauczycielami, specjalistami dostosowuje formy pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz 

organizację nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia, organizuje formy pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 


